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Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

У оквиру пројекта “Подршка социјалној 
инклузији Рома”, 16. октобра, у Дворској 50, у 
седишту новоформираног Центра за подршку 
теже упошљивих друштвених категорија, 
послодавцима су представљене све олакшице 
приликом запошљавања Рома и других 
маргинализованих друштвених група. Пројекат 
подршке при запошљавању Рома финансира 
Немачка сарадња ГИЗ, уз подршку Града 
Вршца, као и Сталне конференције градова и 
општина, Центра за социјални рад Града Вршца 
и Асоцијације грађана „Импулс“.

- Циљ данашње конференције је да пошаљемо 
поруку послодавцима са којим потенцијалима 
тржиште располаже, на шта могу да рачунају 
и да им Национална служба за запошљавање 
Филијала Вршац презентује актуелне програме 
за запошљавање маргинализованих друштвених 
група, Међу њима су и Роми, објашњава Урош 
Недић, члан пројектног тима, Асоцијација 
грађана „Импулс“. - Пројектом је предвиђено 
да се запосли 5 оспособљених занатлија и да 
4 особе оснују сопствено предузеће, занатску 
радњу, пољопривредно газдинство, и тако 
започну сопствени бизнис, и биће подржани 
средствима из буџета пројекта. Такође, 
предвиђено је ангажовање двадесет сакупљача 
секундарних сировина који ће наставити са 
радом, али сада на другачији, хуманизованији 
начин, уз уважавање свих еколошких принципа 

и заштиту животне средине, код сакупљања и 
селекције. Сакупљачи ће радити са заштитном 
опремом.

Према речима Недића, комисија за одабир 
полазника селектовала је 60 кандидата 
сакупљача секундарних сировина од којих ће 40 
проћи обуку и добити сертификате из области 

предузетништва, екологије, пољопривреде, 
ратарства, сточарства и заната.

Емануела Марина Мохан, организатор 
програма запошљавања Националне службе 
за запошљавање Филијале Вршац, упознала је 
присутне послодавце са актуелним програмима, 
као и са капацитетима на тржишту рада за којима 
постоји потреба.

- И ове, као и ранијих година, Национална 
служба за запошљавање објавила је конкурсе 
који су финансирани из буџета Републике 
Србије и намењени за запошљавање лицима 
из категорије теже запошљивих где су и лица 
ромске националности, рекла је Моханова. 
– Расписано је доста конкурса, међу њима 
су и за покретање сопственог бизниса, као и 
за самозапошљавање, намењен искључиво 
Ромима. Други програми намењени су 
послодавцима ради заснивања сталног радног 
односа за лица из поменутих категорија, која 
исто тако укључујемо и у програме јавних 
радова, као и разне едукације и обуке. Већ 9 
година радимо пројекат „Друга шанса“ такође 
намењен маргинализованим групама за 
стицање основног образовања одраслих. Иначе, 
према најновијој статистици, од укупног броја 
незапослених, 50 одсто чине маргинализоване 
групе, а 400 лица су припадници ромске 
националности. Заинтересовани послодавци 
могу да нам се обрате за детаљније информације. 

Моханова је закључила да, и поред тешке 
године (пандемија), Национална служба за 
запошљавање има добру реализацију.

- Свакако да јесте занимљива тема овог 
састанка и драго ми је да је Вршац један од десет 
градова који су отворили ову канцеларију и 
створио могућност инклузије и запошљавања 
Рома и припадника осталих маргинализованих 
група, каже Драгољуб Стојадиновић, секретар 
„Житобаната“. – Ми имамо добру сарадњу 
са Националном службом за запошљавање 
Филијалом Вршац. Похваљујем иницијативу свих 
актера у овом пројекту и верујем да ћете сви 
заједно остварити добре резултате и омогућити 
теже упошљивим категоријама да се едукују и 
лакше пронађу посао.

Жељко Радаковић, менаџер пројекта, 
подсетио је да реализација пројекта обухвата 
обуке маргинализованих група из области 
занатства, предузетништва, повртарства, 
сточарства и екологије и додао:

- Све обуке врше акредитоване куће из 
Србије, а полазници добијају сертификате са 
којима могу да започну сопствени бизнис или 
пронађу посао код неког послодавца - приватног 
предузетника. Циљ нам је да се што више људи 
осамостали и почне да зарађује за сопствени и 
живот своје породице.  

Ј.Е.

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА “ПОДРШКА СОЦИЈАЛНОЈ ИНКЛУЗИЈИ РОМА”

ПОСЛОДАВЦИМА ПРЕЗЕНТОВАНИ 
БЕНЕФИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА 

У сарадњи Града Вршца са Црвеним крстом и Немачком 
организацијом за међународну сарадњу “ГИЗ”, у насељу Мали 
Рит и у удружењу за особе са инвалидитетом ”Параквад ВШ”, 
уручена је у среду, 21. октобра, хуманитарна помоћ у оквиру 
пројекта  “Ковид-19 одговор Црвеног крста Србије - и групама 
у ризику од ковид-19”, у виду помоћи које се састоје од пакета 
основних прехрамбених производа и пакета хигијенских 
производа.

Циљне групе су угрожене ромске породице које живе у 
подстандардним насељима и угрожене породице које имају 
члана, особу са инвалидитетом. Пројекат је реализован у 
18 градова и општина, а Град Вршац је одабран као један од 
примера успешне сарадње. Примаоци пакета који нису били 
у могућности да присуствују подели, добиће пакете на кућне 
адресе.

ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ РОМСКИМ ПОРОДИЦАМА И ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У недељу 18. октобра одржана је Годишња 
скупштина Еколошког удружења Авалон. 
Поред редовног разматрања наративног и 
финансијског извештаја о раду удружења 
у предходној години, осмишљен је и план 
активности за наредну. 

За новог члана Управног одбора изабран је 
један од најагилнијих активиста Авалона Стеван 
Муњас, а овогодишња добитница плакете 
Зелени једнорог је Вера Радак за свој, више 
од двадесет година дуг предани ангажман у 
еколошким организацијама Вршца.

АВАЛОН ОДРЖАО ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ

ПРИЗНАЊЕ 
ВЕРИ РАДАК

Школски центар „Никола Тесла“ у сарадњи 
са Универзитетом „Политехника” из Темишвара, 
уз подршку Града Вршца, реализује пројекат 
„Знањем до посла и паметног развоја Баната“. 
Захваљујући реализацији овог пројекта ШЦ 
„Никола Тесла“ је добио опрему у вредности 
од преко 50.000 евра: ЦНЦ струг, 3Д штампач, 
3Д скенер, кабинет нових савремених 
рачунара и видео надзор. Пројекат обухвата 4 
области: Информационе технологије (ИТ), ЦНЦ 
програмирање, моделирање и 3д штампа и 
предузетништво. Обуке за чланове пројектног 
тима и професоре су одржане у Темишвару на 
Универзитету „Политехника”. У завршној фази 
пројекта реализују се радионице из ове четири 
области у ШЦ „Никола Тесла“. Радионицама 
присуствују ученици ШЦ „Никола Тесла“ по 10 
у групи, а студенти из Темишвара радионицу 
прате преко ZOOM апликације.

Партнер на пројекту „Знањем до посла и 
паметног развоја Баната“ је Политехнички 
универзитет у Темишвару (УПТ), а пројекат 
је отпочео 27. Јуна прошле године. Уместо 
предвиђеног трајања од 12 месеци, због 
ситуације са пандемијом вируса COVID-19, 
трајање пројекта је продужено до 26. Новембра 
2020. године.

- Укупна вредност нашег удела у пројекту је 
97.589 евра. Средства у висини од 85 одсто је из 
фондова европске уније, а са суфинансирањем 
од 15 одсто  учествује и Аутономна Покрајина 
Војводина. За саму реализацију пројекта у виду 

предфинансирања, средства је обезбедио Град 
Вршац. Пројектом је предвиђено да се 52.210 
евра утроши на набавку опреме (ЦНЦ струг, 3Д 
штампач, 3Д скенер, 16 рачунара, 8 лап-топова, 
видео-бим, клима уређаји, видео надзор, 
намештај). Променом уговора пренаменили смо 
део средстава у висини од 6.400 евра за набавку 
додатне опреме која је неопходна за извођење 
наставе на даљину током трајања пандемије, а 
ради се о рачунарима, камерама и видео-биму, 

изјавио је Мирослав Лепир, члан Градског већа 
за образовање. 

Набављена је опрема у вредности од 
58.610 евра. Пројектом је предвиђено да 10 
наставника из Школског центра „Никола Тесла” 
прође обуку из области: Програмирање ЦНЦ 
стругова, Моделирања и рада на 3Д скенеру и 
3Д штампачу, Информационих технологија и 
Предузетништва и менаџмента. 

По завршетку обуке наставници ће 

одржавати радионице за ученике Школског 
центра, студенте из Румуније, као и за запослене 
из вршачких предузећа. Предвиђено је да 
обуке прође укупно 80 ученика, 20 студената 
из Румуније и 5 запослених. На крају обуке 
пројектом је предвиђено да ученици прођу 
део програма под називом „Пет дана“ ге ће 
урадити нешто практично што су научили 
током обуке попут прављења неког дела на 
ЦНЦ стругу, моделирања и израде делова на 
3Д штампачу, израде сајта или бизнис плана. 
На крају је планирано каријерно саветовање 
које би требало да им помогне у избору будуће 
професије. 

- У току је последња радионица у вези 
пројекта који радимо са „Политехником“ из 
Темишвара где ученици завршавају обуку за 
рад на 3Д штампачу и за програмирање ЦНЦ 
машина, каже Жељко Ивковић, директор 
Школског центра „Никола Тесла“. – Добијена 
је опрема од више од 60.000 евра која је сада у 
функцији. Једино је сада промењен пројекат 
пошто Румуни, њихови студенти, нису могли да 
долазе овде, због коронавируса, организован 
је наступ преко зума, преко платформе, па смо 
набавили опрему и за то. Значи, ту смо добили 
још неких 6000- 7.000 евра још за то, у опреми. 
Школа је, збиља, добила пуно опреме која јој 
треба за рад, ученици сада већ стичу практична 
знања из примењене ИТ тхенологије која ће 
моћи да користе приликом запошљавања и при 
раду.

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР „НИКОЛА ТЕСЛА“ И ТЕМИШВАРСКИ УНИВЕРЗИТЕТ „ПОЛИТЕХНИКА“ РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКАТ

„ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА И ПАМЕТНОГ РАЗВОЈА БАНАТА“
- Захваљујући реализацији пројекта, ШЦ „Никола Тесла“ добио опрему у вредности од око 50.000 евра - Набављени ЦНЦ струг, 3Д штампач, 3Д 

скенер, кабинет нових савремених рачунара и видео надзор - Десет наставника ШЦ „Никола Тесла“ пролази обуку из области: програмирање ЦНЦ 
стругова, моделирања и рада на 3Д скенеру и 3Д штампачу, информационе технологије и предузетништво и менаџмент –

ЦРВЕНИ КРСТ ПРОТИВ КОРОНЕ

Обука и нова запослења у оквиру 
пројкета: Урош Недић, члан 

пројектног тима
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У понедељак је у свечаној сали Градске 
куће уручена 26. Награда за књижевно 
стваралаштво „Васко Попа“, а овогодишњи 
лауреат је Панчевац Бојан Васић (1985), 
до сада најмлађи добитник овог великог 
признања, које му је додељено за збирку 
песама „Топло биље“. 

Жири у саставу Владимир Гвозден, 
Дејан Алексић и Јован Зивлак, председник 
жирија, разматрао је 45 наслова изашлих 
2019. и 2020. године, и констатовао да је 
продукција разноврсна и да у великој 
мери изражава снажне доприносе 
заступању модерног духа у поезији. Иако 
без посебне пажње савремене културе 
и друштва, поезија опстаје као снажан 
израз и допринос битним разговорима са 
друштвом, културом, историјом и човеком 
уопште, истакли су чланови жирија. 

- Песме Бојана Васића су писане у 
слободном стиху. Граматика ових песама је 
граматика другог и трећег лица где доминира 
или тон обраћања неком ти или неком 
он или оно, неком неидентификованом 
субјекту, или тон самообраћања, који 
фиксира себе као другог у изражавању 
меланхоличне и резигнантне рефлексије. 
Ове су песме грађене на истраживању једне 
историје, где је укључено лично искуство, 
скоро изражено као присуство у изабраном 
поретку, каталогу, у свету нужности. 
Васићев свет је изабран, тематизован као 
свет биља у коме се одвија историја људи 
њиме повезана, изукрштана, где је биље 
увек један сиже, где се биље рефлекује 
асоцијативно са доминантним културним 
знаковима; ту видимо да субјект позива 

искуство културе као сведока или као 
евокацију коју опредмећују моментима 
формативне историје битне за разумевање 
егзистенције. Ово је поезија имагинације, 
и поезија фактицитета, нема одступања 
од препознатљивих амблема једног света, 
његове природне и друштвене реалности, 
Васићеви амблеми су багрем, јабука, мрква, 
вишња, дуд, липа, мента, коров али и олуја, 

јутро, жетва, прославе... птице, пчеле, 
голубарници... један овештали речник, 
ствaрност препознатљива у маниризму 
многих уморних песничких гласова. 
Неивентивна. Клаустрофобична, песнички 
сива. Васић је ту реторику разбио, разнео у 
парампарчад и учинио је моћном, песнички 
снажном и откривалачком. Ради се о једној 
врсти очуђења, очаравања у амбијенту 
који суверено именује језичко искуство. 
Песничко знање које нам открива Васић 
није утешно, али је озарујуће – речи су 
којима је жири образложио своју одлуку. 

- Васко Попа, попут толиких других, било 
митских било модерних аутора, није јасан 
песник, и његово дело не тежи томе да нам 
прошлост којом се инспирише објасни, већ 
да нам је приближи, учинивши је песнички 
живом. Он ни сам не тврди да схвата начин 
на који се песма рађа и не жели прејако да 
осветлли понорне изворе речи, и зато не 
објашњава своје песме, до краја остајући 

зачуђен и запитан над њима. Као и јабука, и 
песма не изискује друго до да се искуси њен 
укус, једини начин да сазнамо шта је то она. 
Испод Попиног, да тако кажем, песничког 
шињела, из његовог непоновљивог 
песничког идиома, који се не може и који 
је бесмислено подражавати, изашао је не 
један, већ неколико песничких нараштаја. 
Он као да је за више деценија зацртао пут 
песничкој машти, трасирао интересовања 
којих ће се дотаћи толики млађи аутори, 
од којих су неки међу првим добитницима 
награде с његовим именом – попут Боре 
Радовића и Ивана В. Лалића, па све до 
Новице Тадића чији рани песнички свет као 
да излази из Попиних „Предела“ и нарочито 
његовог „Списка“. Изузетно ми је драго да 
се сада и књига „Топло биље“ нашла на тој 
листи Попиних дужника и настављача – 
рекао је Бојан Васић, примајући награду. 

Песнику је плакету са Попиним ликом 
уручила градоначелница Вршца Драгана 
Митровић. 

- Након готово једног века од рођења 
Васка Попе, оснивача Књижевне општине 
Вршац, једног од твораца послератне 
модерне поезије, који је своје место 
пронашао међу сто најзнаменитијих Срба, 
Град Вршац верно чува успомену на свог 
великана и са поносом додељује књижевно 
признање које носи његово име. Захвалила 
бих се свима који су кроз године дали свој 
допринос овом високом признању које 
данас додељујемо једном младом песнику, 
Бојану Васићу који је својом збирком 
песама „Топло биље” учинио да 26. Награда 
„Васко Попа” остане у нашем Јужном Банату. 
Град Вршац ће и у будућности чувати 
успомене на све своје великане, а свакако 
се истичемо значајним бројем имена која су 

своја дела, позната широм света, оставила 
у аманет, нама и будућим генерацијама 
Вршчана – рекла је градоначелница овом 
приликом. 

Награда „Васко Попа“, чији је оснивач 
агенција „Ђорђевић“ из Вршца, установљена 
је 1995. године у Вршцу, и уручује се сваке 
године на дан песниковог рођења, 29. 
јуна. Ове године, додела награде је услед 
актуелних околности изазваних пандемијом 
вируса корона, померена за октобар. 
Награда се састоји од Повеље са ликом 
чувеног песника, која је рад академског 
сликара Милана Блануше, и новчаног 
износа који додељују Град Вршац и „Senzal 
Capital“ из Београда. „Награда Васко Попа“ 
има за циљ да афирмише савремену српску 
поезију, уважавајући доприносе Васка Попе 
и његово непроцењиво служење модерној 
песничкој речи. 

Т.С. 

Пројекат “Јавно информисање у служби урбаног и рурарлног развоја Града Вршца” суфинансира Град Вршац
“Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства”

ПЕСНИЧКА НАГРАДА „ВАСКО ПОПА“ ДОДЕЉЕНА ПО 26. ПУТ 

ЛАУРЕАТ ПЕСНИК БОЈАН ВАСИЋ НАЈМЛАЂИ ЛАУРЕАТ 
„ПОПИНЕ“ НАГРАДЕ

Бојан Васић (Банатско Ново Село, 1985), 
био је уредник студентског часописа за 
књижевност Знак (2008-2010), уредник 
програма манифестације Светски дан 
поезије Културног центра Београда 
(2012), секретар Српског књижевног 
друштва (2013-2016), члан уредништва 
песничке едиције Најбоља, Панчево 
(од 2015). Објавио је збирке песама 
„Срча“ (Градска библиотека Чачак, 2009), 
„Томато“ (едиција cache, 2011), „Ictus“ 
(едиција cache, 2012) , „13“ (едиција cache, 
2013) , „Детроит“ (едиција cache, 2014), 
„Волфрам“ (Контраст издаваштво, 2017) 
и „Топло биље“ (Културни центар Новог 
Сада, 2019). Добитник је награда „Млади 
Дис“ и „Матићев шал“ за збирку „Срча“ и 
„Мирослав Антић“ за књигу „Топло биље“. 
Песме су му превођене на словеначки, 
пољски и енглески. Живи у Панчеву.

Награду „Васко Попа“ Бојану Васићу уручили су градоначелница Драгана Митровић и 
представник компаније „Senzal Capital“ Марко Ракочевић

Екипе радника Јавног комуналног 
предузећа „Други октобар“, увелико уређују 
Трг Светог Теодора вршачког. Завршени су 
радови на сечи и вађењу прераслог шибља, 
а у плану је наставак сређивања градског 
центра.

- Постављен је систем за заливање и 
изливене греде на којима ће се поставити 
знак Града Вршца, као и носачи за цвеће, 
објашњава Милош Салапура, извршни 
директор за комуналне послове Јавног 
комуналног предузећа „Други октобар“. 
- Тренутно се ради на пословима 
култивирања и планирања земље. До 
краја недеље започеће се са постављањем 
травног бусена и садње јесењег расада 
цвећа „дан и ноћ“. 

Према речима Салапуре, по завршетку 
поменутих радова на постављању 
бусена и садњи цвећа, замениће се 
поломљене штафне на клупама, клупе ће 

се префарбати, а биће уређен и музички 
павиљон. 

- Монтираће се знак Града Вршца, као 
и носачи за цвеће, каже Салапура. – Знак 

ће бити у виду металне конструкције, са 
словима метар висине, а иза ће бити знак 
куле. Знак Града Вршца биће постављен 
испред музичког павиљона. Биће то лепо 
и атрактивно место где ће и туристи и 
Вршчани моћи да се фотографишу за 
успомену, у једном занимљивом и лепом 
амбијенту, на Тргу Светог Теодора вршачког.

Вршац је, последњих година, препун 
цветних аранжмана током лета о којима 
брину вршачки комуналци. Мноштво 
шароликог цвећа даје прелеп изглед 
трговима и градском центру. ЈКП „Други 
октобар“ најављује и за следеће лето право 
цветно богатство за јавне градске зелене 
површине.

Ј.Е.

МИЛОШ САЛАПУРА О РАДОВИМА У ЦЕНТРУ ГРАДА

 КОМУНАЛЦИ УРЕЂУЈУ ТРГ СВЕТОГ ТЕОДОРА ВРШАЧКОГ

Ф
от

о:
 Б

. В
ил

а

Стихове лауреата чиатала је драмска уметница Рада Ђуричин
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КО КАЖЕ ДА НЕМА? 

Ову јесен  у Привредној комори 
Војводине започели смо интезивним 
онлајн конференцијама . Разговарамо 
са нашим колегама из региона и 
размењујемо искуства  о привредним 
кретањима током периода пандемије. 
Потписали смо и први онлајн 
споразум са комором Самаре из Руске 
Федерације почетком септембра, 
каже председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић и истиче 
да привреда не сме да стане и да се 
у овим тешким условима Привредна 
комора нашла на услузи нашим 
привредницима. Имали смо чак и 
покретање нових пројеката упркос 
тешким условима  услед ковида-19. 

Наредни онлајн сусрет заказан 
је са колегама из коморе Нижњег 
Новгорода. 

Упркос пандемији и њеном утицају 
на глобалну економију показатељи у 

Војводини  за протеклих осам месеци 
показују да  укупна вредност аграрне 
спољнотрговинске робне размене 
војвођанског региона  износи око 
1, 5 милијарди евра  и већа је  за 
9, 9 % у односу на прошлу годину. 
Посматрајући спољнотрговинску 
размену пољопривредно 
прехрамбених производа АП 
Војводине у првом полугодишту 2020 
. године извоз аграрних производа 
чини преко једне четвртине укупног 
војвођанског извоза. Најзначајнији 
извозни аграрни производ Војводине 
је кукуруз , са учешћем од преко 22 %. 

У АП Војводини за првих осам 
месеци  , међугодишње посматрано  
индустријска производња бележи  раст 
од 4, 5 %  . Обим производње је порастао 
у сектору прерађивачке индустрије за 4, 
8%  објашњава председник Привредне 
коморе Војводине Бошко Вучуревић. 

Иако су сусрети привредника 
онемогућени на великим скуповима 
ми ћемо им омогућити , такође 
онлајн да закажу Б2Б сусрете на 
Регионалном пословном форуму који 
ћемо организовати 10. новембра. 
Форум ће бити организован у онлајн 
окружењу , а више информација 
о форуму и могућностима за 
заказивање Б2Б  сусрета привредника 
може се наћи на страници рбф.
војводина.гов.рс. Сектори који ће 
бити предтављени на форуму су 
: пољопривреда и прехрамбена 
индустрија, грађевинска индустрија 
и информационе и комуникационе 
технологије и креативна индустрија. 
Форум се припрема у организацији 
Аутономне покрајине Војводине, 
Скупштине европских регија, 
Привредне коморе Војводине и 
Европске мреже предузетништва. 

ИНТЕЗИВНИ РАЗГОВОРИ У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ ВОЈВОДИНЕ

ВУЧУРЕВИЋ: ПРИВРЕДА НЕ СМЕ ДА СТАНЕ

Потписивањем Споразума о сарадњи ДДОР осигурање 
и Галерија Матице српске настављају успешан заједнички 
рад на промоцији српске културне баштине и одговорног 
односа према локалној и широј друштвеној заједници. Водећу 
осигуравајућу кућу у Србији и водећу музејску установу 
повезала је изузетно развијена свест о сарадњи и међусобној 
подршци усмерена ка стварању и унапређењу квалитетних 
услова живота и рада грађана.

Приликом потписивања Споразума о сарадњи, др 
Тијана Палковљевић-Бугарски је изјавила: „Галерија Матице 
српске као установа дуге традиције истински верује у снагу 
партнерства и заједништва. С тога, своје партнере пажљиво 
бирамо и са њима заједнички креирамо пројекте дугог 
трајања и обостраног значаја. ДДОР је осигуравајућа кућа 
са којом делимо, не само трг на коме се налазе наше зграде, 
него делимо и заједничке вредности о значају очувања и 
презентације културног наслеђа. Истовремено, препознајемо 
и важност улагања у квалитет живота заједнице кроз 
културу, уметност и савремено стваралаштвоˮ, и додала 
„Искрено верујемо да ћемо у наредним годинама заједнички 
реализовати запажене изложбе и пројекте, посебно у години 
када ће Нови Сад бити европска престоница културе, на понос 
наших компанија али и грађана Новог Сада.ˮ

У свом обраћању, др Ђорђо Маркеђани је рекао: „Поред 

наше јасне пословне мисије, ми у ДДОР-у верујемо у 
креативност и иновативност у сваком сегменту свог присуства 
и рада. Из тог разлога, уз чињеницу да руководство обе 
институције негује изузетне међусобне односе, као лидери 
на тржишту осигурања и део снажне међународне групе 

Унипол, потпуно је природно да и формално потврдимо нашу 
већ постојећу успешну сарадњу са Галеријом Матице српске, 
водећом институцијом културе у Србији. Надамо се новим 
великим заједничким успесима попут пројеката „Инспирисани 
Италијомˮ или Међународне конзерваторске конференције о 
чишћењу слика  – „Cleaningˮ. Такође, искрено ценимо напоре 
стручњака Галерије Матице српске на припреми каталога 
наше колекције уметничких дела. Сви у ДДОР-у се искрено 
радујемо овом партнерству.ˮ

Два препознатљива симбола Новог Сада, удружују се 
у припреми и реализацији квалитетних и разноврсних 
уметничких програма и културних садржаја који ће се 
представити у оквиру програма „Нови Сад – Европска 
престоница културе“. Посебан акценат је на међународним 
изложбама којима ће се указати на значај и вредности српске 
уметничке баштине, као и на њену припадност европском 
културном моделу и простору. Истовремено стручњаци 
Галерије обрађују уметничку збирку која је сакупљена у 
оквиру компаније ДДОР и презентоваће је јавности у наредној 
години.

Поред заједничке бриге о културним вредностима, ДДОР 
осигурање и Галерија Матице српске деле и заједнички 
простор на Тргу галерија, који се препознаје као будуће место 
уметничког окупљања и промоције културних вредности. 

ДДОР ОСИГУРАЊЕ И ГАЛЕРИЈА МАТИЦЕ СРПСКЕ 

ПОТПИСАЛИ СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

За све љубитеље књига и писане речи, верне читаоце 
и пријатеље, Вулкан издаваштво има сјајне вести – 
биће одржан ВУЛКАНОВ САЈАМ КЊИГА! Од 18. до 24. 
октобра, у свим књижарама Вулкан широм Србије, као 
и на сајтовима Вулкан издаваштва (www.vulkani.rs) и 
књижара (www.knjizare-vulkan.rs), бићете у прилици да 
купите омиљене књиге по сајамским ценама!

Догађај који је пред нама, на радост читалаца свих 
узраста, омогућиће свима да уживају у омиљеним 
књигама, делима награђиваних писаца, бестселерима, 
књижевним класицима и романима домаћих аутора, 
књигама за децу и да набаве све књижевне хитове по 
невероватно ниским ценама, а Вулкан издаваштво 
ће омогућити бесплатну доставу књига на кућну 
адресу свима који куповину изврше путем сајта током 
манифестације! Не пропустите Вулканов сајам књига!

Посетиоци првог Вулкановог сајма књига имаће 
прилику да по фантастичним ценама дођу до наслова 
које су одувек желели! У години у којој је неизвесност 
свеприсутна, у којој нисмо били у прилици да живимо 
онако како смо навикли, десиле су се добре књиге које 
су нам помогле да превазиђемо изазове. Тренутке бриге 
и страха побеђивали смо сјајним романима, а време које 
нису могли да схвате наши малишани превазилазили 
су уз Вулканчић књиге. Издања за најмлађе помажу 
сваком детету да уз игру и забаву стиче знања о свету 
који га окружује, побољшава креативне, интелектуалне 

и моторичке вештине, а дечји романи, бајке и приче, 
пуни маште, омогућавају да детињство буде радосније. У 
оквиру Вулкановог сајма књига и издања која нам долазе 
из Вулканчића биће по посебним ценама, а спремили 
смо и сјајна изненађења!

У оквиру недеље посвећене књизи, Вулкан 
издаваштво ће, поред фантастичних попуста, читаоцима 
омогућити бројне акције и дружење са домаћим 
ауторима у условима који одговарају свим одредбама и 
препорукама прописаним у циљу сузбијања пандемије 
вируса ковид-19.

Као одговорна компанија којој је здравље свих 
нас на првом месту, урадићемо све што је потребно 
да се испоштују неопходне мере, али исто тако 
нећемо дозволити да култура и уметност посустану 
пред налетом пандемије. Свесни смо времена у ком 
живимо и савременог друштва и начина живота чији 
смо интегрални део. Из искрене потребе да чувамо и 
негујемо домаћу и светску књижевност, први пут ове 
године на културној мапи Србије и у дугој и значајној 
традицији наше куће, организујемо догађај под називом 
Вулканов сајам књига! 

Будите уз нас, пратите нас на друштвеним 
мрежама Facebook и Instagram, где ћемо вас редовно 
обавештавати о програму, дешавањима, лајв 
укључењима и изненађењима која спремамо од 18. до 
24. октобра у оквиру првог Вулкановог сајма књига!

ВУЛКАНОВ САЈАМ КЊИГА!

Наредни онлајн сусрет са 
привредницима Нижњег Новгорода:  

Председник Привредне коморе 
Војводине Бошко Вучуревић
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Како сте се нашли у 
кошарци? Одакле та љубав 
према спорту?

- Ми из овога краја бавили 
смо се у младости свим 
спортовима где је било 
купатило да можемо да се 
окупамо! Волим то да кажем у 
шали. Тренирао сам рукомет, 
бокс, рвање... Био сам и остао 
заљубљеник у спорт. Игром 
случаја, обе моје ћерке, 
Алиса и Љубица, бавиле су се 
кошарком, поготово старија 
Алиса. Једно време је играла 
професионално кошарку, али, 
нажалост, не у свом родном 
граду, већ у Новом Саду где 
је студирала. Каријеру је 
завршила у Ковину, у женском 
кошаркашком клубу, који је 
био, на неки начин, после 
повезан са „Хемофармом“, 
као посестрински клуб. Алиса 
је „главни кривац“ што сам се 
ја у једном моменту обрео 
тамо где нико није хтео да 
прихвати улогу председника 
ЖКК „Вршац“. Родитељи 
играчица су одржали 
састанак и изабрали ме за 
председника клуба, 1990. 
године. 

Ви сте један од главних 
актера који су „кумовали“ 
уједињењу мушког и 
женског кошаркашког 
клуба у Вршцу. Како се то 
догодило?

- Када сам преузео 
функцију председника 
ЖКК „Вршац“, није било 
пара. Моја супруга Милица 
својевремено је играла 
кошарку у ондашњем клубу 
који се звао „ВИК“ - Вршачка 
индустрија кекса. Дошао сам 
на идеју да поразговарам 
са челником фабрике „ВИК“ 
Родољубом Драшковићем 

да преузме спонзорство и 
да вратимо име клубу. Он је 
то прихватио, није хтео да се 
обавеже уговором да бисмо 
ми имали неку сигурност, 
али је покрио део трошкова 
такмичења, купио опрему. У 
том моменту нам је то много 
значило. Игром случаја, деца 
су направила добар резултат. 

Ишао им је на руку распад 
тадашње државе где су 
добиле проходност за улазак 
у Прву Б лигу. Стасавао је један 
добар тим. За улазак у Прву Б 
лигу изборила се екипа коју 
су чиниле углавном домаће 
играчице: 9 из Вршца и 3 из 
Банатског Карловца. Био је 
то велики успех. Требало је 
обезбедити континуираног 
спонзора, везати га уговором 
да би имали неку сигурност. Те 
године је моја ћерка уписала 
факултет и логично је било да 
тренира тамо где и студира. 
Имала је више понуда, али 
одлучила се за „Микронову“, 
некадашњи новосадски 
„Партизан“. Да не испадне да 
сам се свега прихватио само 
због свог детета, хтео сам да 

вршачки клуб поставим на  
„здраве ноге“, јер имало је 
смисла да та екипа постоји 
и да игра ту лигу јер су је 
чинила наша деца.

Шта сте урадили?
- Искористио сам 

познанство са Миодрагом 
Бабићем, и ја сам био радник 
„Хемофарма“. Питао сам га да 
преузме улогу спонзора за 
женску кошаркашку екипу. 
То је оберучке прихваћено, 
али са захтевом да се споје 
мушки и женски кошаркашки 
клуб под заједничким 
именом „Хемофарм“ и да се 
озбиљно подржи овај спорт 
у Вршцу. Било је то 1992. 
године, кад је кренула јесења 
лига. Кад је „Хемофарм“ 
преузео спонзорство над 
клубом, Стева Пауновић 
је био председник мушког 
клуба, а ја женског. Основан 

је нови Управни одбор и 
Стева Пауновић је изабран за 
председника тог новог клуба, 
а ја за потпредседника. Пошто 
сам имао више слободног 
времена, мој задатак је био да 
се ја више ангажујем. На месту 
техничког секретара клуба 

био је Милета Адамовић - 
чувени Аћим, који је бринуо 
о кошарци у Вршцу. Међутим, 
десило се, нажалост, да је 
Аћим умро, тако да сам ја 
преузео и посао техничког 
секретара, уз чланство у 
Управном одбору и функцију 
потпредседника клуба. То сам 
радио до 1999. 

Уласком мушког клуба 
у Прву лигу, прави се 

реорганизација клуба где 
мене именују за техничког 
директора женског клуба. 
Вршачка кошарка доживљава 
највише домете. 

Да ли су то „златне 
године“ вршачке кошарке? 
Који су успеси постигнути?

- Биле су то 1997/98 и 
1998/99. Две године за редом 
женска екипа осваја и куп и 
првенство и то без иједног 
пораза, што  је велики успех 
и треба посебно нагласити. 
Направљена је добра 
основа, темељ, где су после 
кошаркашице 5-6 година за 
редом биле прваци државе и 
освајале купове. Чини ми се 
да је женска екипа освојила 
двадесетак титула и трофеја. 

Реорганизацијом у клубу, а 
пошто је почео да се гради 
Миленијум, прешао сам 
да радим као шеф службе 
одржавања у Миленијуму. 
Тамо остварујем право 
на пензију и ту се прича 
завршава.

Колико Вам је било 
тешко, а колико лепо у тој 
кошаркашкој причи?

- Било је и лепо, али и 

изузетно напорно, посебно 
док сам, као технички 
секретар, бринуо и о мушком 
и о женском клубу. Било је 
пуно посла. Бринуо сам о 
терминима за тренинге, о 
терминима и организацији 
утакмица, дочекивању 
судија, гостујуће екипе, 
њихов испраћај, затим наша 
путовања на утакмице, 
смештај, повратак... Женска 
екипа је 4 године играла 
у Купу шампиона где смо 
имали бројна путовања на 
међународне утакмице, 
две године смо играли Куп 
Лилијане Ронкети. Путовали 
смо по целој Европи!

Имао сам среће, јер су 
нам имена „Хемофарма“ и 
привредног и кошаркашког 
мага Миодрага Бабића, који 
су стајали иза нас, отварали 
сва врата. Свуда смо били 
изузетно примљени, 
дочекани на велика врата. 
Сви који су код нас били 
гости одлазили су задовољни 
пријемом, пуни похвала и 
понели су лепе утиске из 
нашег града. 

- У сећању ми је остала 
утакмица коју смо играли у 
Француској против финалисте 
прошлогодишње Лиге 
шампиона. Победили смо их 

МИЛАН АТАНАСИЈАДИС - МИЋА ГРК, ЈЕДАН ОД ЗАЧЕТНИКА УСПЕШНЕ ЕРЕ ВРШАЧКЕ КОШАРКЕ

„И ДАНАС ЖИВИМ ОД 
КОШАРКАШКИХ УСПОМЕНА“

Милан Атанасијадис, Вршчанима, посебно 
љубитељима кошарке, познатији као Мића Грк, 20 
година био је активан у вршачкој кошарци. Почео 
је као председник ЖКК „Вршац“ када се клуб нашао 
у незавидном положају. Један је од зачетника 
најуспешнијих година овдашње кошарке, када је 
Миодраг Бабић одлучио да „Хемофарм“ финансијски 
подржи овај вршачки спорт и да се мушки и женски 
кошаркашки клубови уједине у КК „Хемофарм“. 
Био је то значајан тренутак за вршачку кошарку 
који је отворио пут бројним успесима и освојеним 
титулама. Мића Грк је именован за потпредседника 
КК „Хемофарм“, а касније је преузео и функцију 
техничког секретара. 
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у последњој секунди тројком 
Катарине Лазић. Било је 3.000 
људи, спремили су славље, 
али ми смо их победили 
и пласирали се у плеј оф. 
Били су то тренуци среће, 
али било је и туге. Изгубили 
смо од Туркиња одлучујући 
меч за пласман на фајнлфор. 
Заједно смо пролазили кроз 
све утакмице. Клуб је био 
моја кућа број 1, јер то ми је 
био професионални посао 
за који сам добијао паре да 
бих могао лепо да живим у 
мојој кући број 2. На срећу, 
било је много више победа, 
напредовали смо из године 
у годину, и било је све више 
разлога за радост. Једини жал 
ми је што квалитет, који смо 
до тада створили у женској 
кошарци, није резултирао 
једним фајналфором који 
би се организовао у Вршцу, 
у Миленијуму. То је једна 
моја неостварена жеља. 
Имали смо све услове, али 
то бомбардовање је утицало 
на опадање интересовања 
за женску кошарку. По мени, 
требало је да будемо прваци 
Европе, јер смо имали све 
предуслове: имали смо 
добре и сигурне финансије 
захваљујући добром 
спонзору, били смо изузетно 
добро организовани, 
боље од многих европских 
клубова.  Мерило колико 
си добар, поштован, колико 
вредиш, били су позиви на 

међународна такмичења, 
на велике интернационалне 
турнире. То је један леп печат 
минулог рада и постојања. У 
стварању клуба и успешних 
резултата, уз Миодрага 
Бабић, наравно и играчице и 
играче, учествовали су Цига 

Васојевић, кошаркашки маг, 
Пера Тодоровић, председник 
клуба, и директор клуба Коча 
Јововић.

Већ 20 година више нисам 
у кошарци, има и даље људи 
који ми се јављају и жале што 
нестаје вршачка кошарка, и 

женска и мушка. Кошаркаши 
су били победници АБА лиге, 
то је завидан успех! Било је 
то кад сам ја већ отишао из 
кошарке, али није важно, то 
је велики успех. Акценат је 
дат на мушку кошарку, била 
је некако профитабилнија, 
могло је да се тргује са 
играчима. 

- Сећам се почетака женске 
кошарке, када сам се и сам 
укључио. Једно две године 
клуб је био на мојој кућној 
адреси док нисмо добили 
просторије. Кренули смо 
корак по корак, али имали 
смо циљ, живели смо за ту 
кошарку. 

- Кошарка је леп део мог 
живота, на чијим дешавањима 
и успоменама и данас 
живим. Упознао сам читаву 

лепезу људи широм Србије, 
некадашње Југославије, али и 
из иностранства.

Како коментаришете 
садашње стање у вршачкој 
кошарци?

- Како оно кажу:“Не 
цветају руже“. Нажалост, не 
видим човека који би могао 
да пружи такву подршку и  
обезбеди услове као што је 
урадио Миодраг Бабић. 

Реците нам нешто о себи. 
Где сте рођени?

- Рођен сам у Вршцу, 1953. 
године. Овде сам завршио 
основну и средњу школу. 
Грчко презиме Атанасијадис 
и порекло ми је од оца 
Стилијуса, Грка. Мигрирао је 
из Грчке 1949. године где је у 
неком њиховом грађанском 
рату био на погрешној страни. 
Био је војно лице и морао је 
да напусти земљу како не би 
завршио у неком казамату. 
Тада је у Вршац дошло 6.000 
Грка. Један се број задржао 
што у Вршцу, што у околини, 
а гро њих је отишло за Русију, 
Пољску... Отац се упознао са 
мојом мајком Љубицом која 
је радила у Земљорадничкој 

задрузи. Мајка је, са својима, 
дошла из Хрватске, дошли су 
као колонисти. Мајка ми је 
Личанка, отац Грк. Имао сам 
брата који је, нажалост, умро 
млад, у 21. години. Био је 
болестан. Звао се Ђорђе.

- Завршио сам ОШ „Жарко 
Зрењанин“ (сада ОШ „Јован 
Стерија Поповић“). Моја 
је школа тада имала ђака 
колико и све остале заједно. 
Било нас је 36 у разреду. 

Када сте основали своју 
породицу?

- Ја сам тренирао бокс, а 
моја супруга Милица кошарку 
(девојачко Ђукић). Виђали 
смо се на Полету. Милица је 

била одлична кошаркашица, 
најбоља у граду. Играла је 
у „Војводини“, која је била 
првак државе. Играла је са 
чувеном Маријом Вегер.

Милица и ја смо се 
венчали 1973. Добили смо 
две ћерке: Љубицу и Алису. 
Обе имају своје породице. 
Живе у Београду. Алиса 
је завршила технологију, 
дипл. инж. биохемијске 
технологије, ради у струци. 

Љубица је магистрирала на 
Музичкој академији, у класи 
проф. Радмиле Бакочевић. 
Ради у Опери у Народном 
позоришту у Београду, 
мецосопран је. 

Алисин муж Горан Ивковић 
играо је одбојку. Горан је 
имао среће да игра у десет 
клубова и где је год отишао, 
клуб је освојио титуле. 
Играо у „Звезди“- „Звезда“ 
првак, оде у „Будућност“- 
„Будућност“ првак, у „Будву“ 
и она првак, у Румунији 
исто... Алиса и Горан имају 
Анастасију. Има 15 година, 
бави се одбојком, у сазиву је 
кадетске репрезентације. Ове 

године дебитовала је за први 
тим клуба „Стерија“ на Новом 
Београду, Прва српска лига. 

Љубица је паралелно 
завршавала гимназију и 
средњу музичку школу да би 
уписала Музичку академију. 
Удата је за Дејана Вранеша, 
који је био и селектор ФЕД 
куп репрезентације Србије. 
Има школу тениса. Имају две 
ћерке: Машу која тренира 
веслање и Мелину која 
тренира одбојку. Сви смо у 
спорту, спортска фамилија. 
Иначе, после зета, ја сам 
највише пута био првак 
државе, а нисам ни потрчао 
за лоптом.

Која је Ваша животна 
филозофија?

- Моје животно правило 
је: „Да би сакупио, мораш да 
проспеш“.  Да би нешто што 
желиш остварио, мораш да 
уложиш добру вољу, труд, 
време...

Јованка Ерски
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НОВИ РЕКОРД РУСКИХ АСТРОНАУТА 

 Електрична возила чинила су осам 
одсто продаје аутомобила у Европи у 
првој половини године, што је на таласу 
подстицаја за куповину отворило пут 
утростручењу њиховог тржишног 
продајног удела ове године, показује 
анализа невладине организације 
Transport & Environment (Т&Е). Иако 
је пандемија новог коронавируса 
срезала продају аутомобила, порасла 
је продаја електромобила, које је 
Т&Е дефинисао као оне које покрећу 
батерије и хибридни модели. 

Тако су електрични аутомобили 
више него утростручили свој тржишни 
удео у Европском економском 
простору (ЕЕА), у поређењу са првом 
половином прошле године, показују 
подаци Т&Е-а, преноси Танјуг. Очекује 
се да ће се директна продаја таквих 
возила ове године приближно 
удвостручити, на милион јединица, 
наводи се у анализи, преноси „Индекс”. 

Повећање продаје Т&Е приписује 
строжим стандардима за емисије 
издувних гасова у Европској унији, 

који су ступили на снагу ове године, те 
подстицајима за куповину у Немачкој 
и Француској. 

Европско удружење произвођача 
аутомобила (АЦЕА) сматра да је продаја 
електричних возила подстакнута 
националним програмима подршке за 

подстицање економског опоравка од 
пандемије ковида 19, али да тај тренд 
не мора нужно бити дугорочан. 

„Тешко је прогнозирати будуће 
дугорочне помаке у понашању 
потрошача на основу таквог вештачког 
раста подстакнутог субвенцијама”, 

сматрају АЦЕА-ини аналитичари. 
Т&Е је апеловао на ЕУ да убудуће 

постави строже циљеве у смањењу 
емисија, што би обезбедило 
истискивање с тржишта модела који 
знатно загађују околину и њихову 
замену електричним аутомобилима. 
Ту се најпре мисли на СУВ-ове, који 
су, иако „прождиру гориво”, такође 
повећали свој тржишни удео у 
продаји, на 39 одсто у првој половини 
2020. године. 

У међувремену, Европска комисија 
је зацртала планове за даље 
пооштравање ограничења емисије 
угљен-диоксида из аутомобила, као 
део свог предлога за построжавање 
климатских циљева ЕУ до 2030. 
године. АЦЕА је, пак, саопштила како 
су креатори тих политика требали 
ојачати инфраструктуру за пуњење 
електричних возила и програме 
подршке, како би возила са нула-
емисијама постала приступачнија. 

Поред тога што не загађују животну 
средину, е-аутомобили су и знатно 
исплативији од класичних бензинаца 
или дизелаша, мање троше, а и 
јевтинији су за сервисирање од 
класичних аутомобила. 

Извор: Политика 

БРИГА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

РАСТЕ ПРОДАЈА ЕЛЕКТРИЧНИХ 
АУТОМОБИЛА У ЕВРОПИ

Америчка свемирска агенција објавила је да је осам 
земаља потписало међународни пакт о истраживању 
Месеца под називом Артемис споразуми, у покушају да 
обликује стандарде за изградњу дугорочних насеља на 
Месечевој површини. 

Споразумима, названим по Насином програму 
Артемис, настоји се да се надогради постојеће 
међународно свемирско право успостављањем 
„безбедносних зона” које би окруживале будуће базе на 
Месецу. Тиме би се спречио сукоб између држава које 
тамо делују, а приватним компанијама омогућило да 
поседују месечеве ресурсе које експлоатишу, преноси 
Ројтерс. 

САД, Аустралија, Канада, Јапан, Луксембург, Италија, 
Велика Британија и Уједињени Арапски Емирати потписали су билатералне споразуме током годишње 

свемирске конференције након вишемесечних 

разговора у покушају САД да стекне савезнике у склопу 
свог плана за повратак астронаута на Месец до 2024. 
године. 

„Оно што покушавамо јесте да успоставимо норме 
понашања са којима се свака нација може сложити”, 
рекао је Насин администратор Џим Бриденстин 
новинарима. Рекао је да су споразуми у складу са 
уговором из 1967. године који је утврдио да су Месец и 
друга небеска тела изузети од националних захтева за 
власништво. 

„Операционализујемо Споразум о свемиру у сврху 
стварања најшире, најобухватније и највеће коалиције 
људских свемирских летова у историји човечанства”, 
рекла је Бриденстин. 

Извор: Политика 

ПОТПИСАНИ АРТЕМИС СПОРАЗУМИ 

ОСАМ ЗЕМАЉА ПОТПИСАЛО НАСИН ПАКТ 
О ИСТРАЖИВАЊУ МЕСЕЦA 

Руска свемирска капсула Сојуз са три 
астронаута, која је прошле среде полетела 
ракетом са космодрома Бајконур у Казахстану, је 
рекордно брзо и успешно стигла на Међународну 
свемирску станицу (МСС), саопштила је руска 
свемирска агенција Роскосмос. 

„Постављен је нови рекорд (...) Укупно време од 
лансирања до пристајања Сојуза на МСС било је 3 
сата и 3 минута”, наводи се у саопштењу. 

Космонаути Роскосмоса, Сергеј Ријиков и 
Сергеј Кудсверчков, и космонауткиња америчке 
свемирске агенције НАСА Кетлин Рубинс упутили 
су се ка МСС у 05.45 ГМТ. Астронаути су се на МСС 
мпридружили трочланој посади која је у мисији 
од априла и чији је повратак на Земљу планиран 
за недељу дана, преноси Бета. 

Извор: Политика 

СОЈУЗ РЕКОРДНО БРЗО СТИГАО НА 
МЕЂУНАРОДНУ СВЕМИРСКУ СТАНИЦУ 
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PINGVIN
Djure Cvejića 2. (na zelenoj pijaci)

tel: 28-31-807
tel/fax :283-00-29 i 283-10-15

 Najkvalitetnije i povoljno izrada 
centralnog grejanja i svih vrsta mašinskih 

instalacija. 
Najveći izbor gasnih kotlova i ostale opreme 

za grejanje i klimatizaciju

На прочелима у многе велике галерије модерне 
уметности пише не улазите ако не знате теорије 
савремених уметности.

Оваква бесмислица настала је као некакав 
прогрес рушењем тек оствареног реализма 
Пајиног типа који је препознат као опасна 
бесплатна јеретичка мантра, немуште филозофије, 
која убоге умове уводи у свет сјаја привилегованих 
даровитих.

Можемо до бесвести посматрати филмове, али 
они су покретне слике које ми не можемо задржати 
да би чули и свој глас као реакцију на виђено. 
Најбољи филмови јесу они који се састоје из дугих 
лаганих кадрова који поштују хемију физиологије 
нашег ума, ону повратну реакцију у коју се из мрака 
појави и бљесне и наша даровитост индукована 
катализом туђе даровитости уметничког дела.

Ако знамо шта постоји онда знамо шта нам је 
ускраћено. Уметници могу бити лукави мешетари, 
калкуланти, могу бити смерни, посвећени а логика 
механизма, даровитости остаје мистерија коју могу да 
унесу у своје дело или не. То је мистерија већа од свих 

теорија уметности које би да избегну несигурност и 
коначни исход, уметност дарованом дарује некакав 
непознати дародавац моћно и дискретно сакривен у 
архитектури хемије наших дана.

Данас све већи број људских даровитости постаје 
бесмислен. Даровитост за математику наивна је спрам 

каукулатора, дигиталних  машина, психолози остају 
релик давних времена јер алгоритми моћних 
машина читају, предвиђају и воле људско понашање, 
ако ту нема никакве свести, већ само монструозно 
успешне функције.

Слике попут Пајиног Триптихона о ишчитавању, 
са протоколом попут љубавне приче од упознавања, 
допадања, удварања, до неочекиване катарзе, плача 
новорођеног бића, духа у равнодушном свету ван 
танане гравитације ломљиве стварности тог истог 
духа.

Бројевима смо премерили и оковали свет, 
уметничким искуствима испипавамо дубине и 
просторе механизма логике нашег ума па чињеница 
поезије, као да прегледамо листинг неке хемијске 
формуле, открива своје ткање, указују се запањујуће 
везе у којима упознајемо свој сопствени идентитет 

истинитији и од одела разних мода скројених од 
варљивих речи.

Т. Сухецки 

ПРИЧА О ВРШАЧКОМ ТРИПТИХОНУ (90)

ПАЈИН ТРИПТИХОН ИЛИ КАКО УЗЕТИ ДАРИВАЊЕ ДАРА ДАРОВИТОСТИ?

Организациони одбор 
међународног фестивала класике 
„Вршачка позоришна јесен“, услед 
неповољне епидемиолошке 
ситуације са вирусом ковид-19, а ради 
очувања здравља публике, глумаца и 
осталих учесника, донео је одлуку о 
одлагању овогодишњег фестивала, 
који је по плану требало да се одржи 
од 23. октобра до 1. новембра. 28. по 
реду фестивал „Вршачка позоришна 

јесен“, у потпуности је био испланиран 
и припремљен, тако да је његово 
одржавање померено до тренутка 
када епидемилошка ситуација 
у земљи то буде дозвољавала. 
Организациони одбор фестивала, 
захваљује се бројној публици на 
разумевању и одговорности, уз жељу 
да се што пре видимо у НП „Стерија“ 
Вршац.

ОДЛОЖЕН 28. МЕЂУНАРОДНИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ 

КОРОНА ПОМЕРИЛА 
ПОЗОРИШНУ ЈЕСЕН

Позоришне представе на чекању: 
Сцена из „Лаже и паралаже“ вршачког позоришта „Стерија“

Будући да је октобар 
традиционално месец књиге, када 
се читаоци припремају за „сајамски 
улов“, организовали смо за вас 
Делфи Сајам књига у вашој омиљеној 
књижари, у вашем граду, у вашој соби, 
и то потпуно безбедно, поштујући све 
мере здравствене заштите.

У свим Делфи књижарама, 
Лагуниним клубовима читалаца у 
Србији и региону, као и на сајтовима 
лагуна.рс и делфи.рс од 15. октобра 
до 1. новембра 2020. очекују вас 
сјајни попусти и акције на књиге 
чак 90 издавача што Делфи сајам 
књига чини најбољом алтернативом 
великом сајму.

Овога пута попуст на Лагунина 

издања износи 20%, али на тај попуст 
одобравамо додатних 15% уколико се 
одлучите за 3-5 књига, односно 20% 
уколико бирате 6 или више наслова 
Лагуне.

Традиционалне сајамске акције 3 
за 499 и 3 за 999 динара важиће током 
ове манифестације у књижарама.

Попуст на књиге других издавача 
који су се прикључили сајамским 
данима биће 10%, а ако се одлучите 
за 3-5 издања добићете додатних 
15%, односно додатних 20% уколико 
одаберете 6 или више наслова.

Сви ови попусти и акције важиће 
и на сајтовима www.laguna.rs i www.
delfi.rs, а у понуди ће бити и акција 3 
за 299!

ОКТОБАР МЕСЕЦ КЊИГЕ

„ЛАГУНИН“ САЈАМ 
КЊИГА ДО 1. НОВЕМБРА
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Vršac, Heroja Pinkija 49, Tel: 013/ 821- 600
info@enoloskastanica.com
www.enoloskastanica.com

Akreditovana laboratorija 
za ispitivanje životnih namirnica

Enološka stanica 
Vršac 

SVE NA JEDNOM MESTU:
NAMEŠTAJ,TEPISI,RASVETA
Podvršanska 17 (u krugu bivšeg “Jastreba”)

Radno vreme 
od 8 do 20 časova, 

subotom od 8 do 14h 
Tel: 837-902

1 kg    41,80
5 kg 203,50
25 kg  852,50

1 kg  36,30
5 kg 176,00
25 kg 715,00

30 kg  540,00
1 kg  72,00
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КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају кућа на спрат- легализована, са 
свом инфраструктуром, Трг А. Лукића. Тел. 
064/280-5881

Продајем плац на Гудуричком путу, десна 
страна, има градски водовод, шест километара 
од центра Вршца, испред раскрснице за 
Велико Средиште. Тел. 060/167-1519

Лепа породична кућа  на доброј локацији, 
стамбени простор 100м², двориште са летњом 
кухињом и шупом, велика ограђена башта. Тел. 
063/130-3001

Продајем двособан стан у строгом центру 
града. Тел. 069/3545058

Продајем кућу у Првомајској 46, Вршац, на 
плацу од 12 ари. Тел. 834-128

Продајем кућу у Павлишу, три велике собе, 
трпезарија, ходник, купатило, мала соба, 
гаража, шупа, башта, чврста градња. Тел. 
063/877-0604.

Продајем плац од 15 ари и 48 м² са кућом 48 
м² Вноградарски пут 6. Тел. 063/830-9960.

Продајем кућу Гаврила Принципа 12 од 400 м² 
на плацу од 400 м². Тел. 063/890-9960

На продају спратна кућа 240 м²са сутереном 
и 3 ари плаца, одмах усељива у Карпатској у 
Вршцу. Цена 63.000 €Тел.060/083-9339

На продају кућа са баштом у Пећкој 15 у 
Вршцу.Тел. 837-631 и 064/280-5868.

Продајем кућу у изградњи сива фаза на 
Гудуричком путу. Тел. 069/354-5058

Продајем  двособан комфоран стан од 66 м² 
на 4. спрату на Омладинском тргу бр. 15. Тел. 
063/851-2

Продајем двособан стан 56 м²-3, 1. спрат, 
двособан, реновиран, Трг Константина 
Спајића, плин, може и опремљен. Тел. 061/153-
0800

Нова спратна кућа у Вршцу са две одвојене 
целине 2 х70 м²код Хемограда са великим 
плацем. Тел 060/491-1005

Продајем локал од 23м2 са подрумом од 
16,6о м2 и таваном од 23,15 м2 у Стеријиној 53 
а, у Вршцу. Тел. 060/094-0333.

Продајем кућу у Влајковцу улица Железничка 
34. Тел. 064/826-3038.

Продајем кућу у Иланџи са нус просторијама 
и плацем. Тел. 063/181-5504.

Продајем стан изузетно одржаван, сређен 50 
м², застакљена тераса, подрум, реновирана 
кухиња, купатило, све ново, паркет, преко пута 
социјалног, улични, високо приземље, 41.000€. 
Тел. 063/761-5969.

Продајем кућу у Горанској улици на лепом 
месту или мењам ѕа одговарајућу кућу. Тел. 
064/375-91459

На продају двособан стан од 59 м² Трг Андрије 

Лукића, 2 спрат, поглед на улицу, уз стан иде 
кухиња, плакар и клима. Тел. 064/396-2064

На продају кућа ул. Сремска 5, има 4 собе, 
кухиња, купатило, шпајз, предсобље, оставу 
5х5м, ајнфорт и двориште. Близу је  две школе 
и три маркета. Тел. 064/226-2910.

Мељам гарсоњеру у центру Вршца за Панчево 
или Београд, уз договор. Тел. 060/167-1519

Продајем на  Вршачком брегу плац 60 ари, 
потез Павлишко брдо погодно за виноград, 
воћњак и пчеларе. Тел. 060/167-1519 и 060/740-
1210

Продајем приземну кућу од 80 м², угао 
Козарачке и Скадарске улице. Цена 18.000 €. 
Тел. 064/122-6129

Кућа центру Иланџе старија кућа на продају. 
Цена договор. Тел. 063/744-0598 и 013/836-
340.и, у центру ул. Светозара Марковића на 
продају, цена повољна. Тел. 063/744-0598

Продајем плац 12 ари у Павлишу (грађевинска 
зона), улаз у Павлиш. Тел. 062/329-812.

За  продају кућа на селу 9 км од Вршца, цена 
повољна. Тел. 013/830-753

Продајем кућу улица Златиборска Вршац. 
Тел.060/414-1266

Продајем гарсоњерру 35 м² на 5. спрату, 
Хемоград. Тел. 063/8055785

Повољно продајем кућу у Банатској Суботици 
са легализованим помоћним објектима (штала, 
свињци, летња кујна, амбар на пола ланца 
земље) и 0,5 ха земље. Тел. 060 30 80 333.

Купујем кућу чврсте, новије градње, предност 
шири центар, брег приступачан прилаз. Тел. 
064/879-5697

Купујем већи конфоран стан са лифтом, 
новије градње, предност центар. Тел. 064/879-
5697

Продајем 2 стана, гарсоњеру 25 ², једнособан 
46 м². Тел. 833-478

Продајем кућу у горанској улици на 
лепом месту код „Виле брег“ или мењам за 
одговарајућу. Тел. 064/375-9459

Продајем четворособни стан 71м², ул Војводе 
Книћанина 70. Тел. 064/2582696 и 807-585

На продају викендица у Думбрави 112 
м²(сутерен плус приземље) на плацу од 5517 
м². Тел. 064/585-2997

На продају кућа у Вршцу, Његошева улица, 
укупна квадратура 420 , стамбена 175. Цена 
36.000 евра. Тел. 065/576-8208

Продајем кућу у Дужинама, 1200 м2, са плацем 

од 30 ари. Укњижено. Цена по договору. Тел: 
063/425-334

На продају хектар земље потез Јарак поред 
обилазнице за Павлиш. Тел: 064/512-8473, 
063/559-577.

На продају викендица на Маргитском путу са 
помоћним просторијама, њивом и воћњаком. 
Повољно. Тел: 060/464-6558.

Продајем двособан стан са гаражом. Цена по 
договору. Тел. 064/2392587

Продајем плац 6.5 ари, са кућом, гаражом, 130 
м². Борачка 4/3. Тел. 063/575980

Купујем кућу чврсте градње у Павлишу са 
баштом до 13.000€. Тел. 064/9548698

Продаје се кућа од 110 м² на плацу 440 м². 
Вршац, Светозара Милетића 82

Продајем кућу на почетку новог маргитског 
насеља са две стамбене целине плус 
незавршено поткровље. Тел. 0646347325

Продајем кућу на почетку Маргитске улице, 
приземна 60 м² са двориштем од 100 м². Тел. 
064/9174777

Продајем двособан стан са гаражом. Цена по 
договору. Тел. 064/2392587

Продајем кућу у Душановцу, 200м², са плацем 
од 30 ари. Укњижено. Тел. 063/425334

Стан за продају од 42м², центар, приземље. 
Тел. 064/1979069

Продајем или мењам за Београд двособан 
стан 56 м², 1. спрат, Трг Константина Спајића, 
плин. Тел 063/1530800

Плацеви за продају на три локације од 500 м² 
до 3000м². Тел. 064/1979069

Продајем кућу у ул. Хероја Пинкија, приземна  
и продајем кућу у ул.Југ Богдана, приземна. Тел 
064/2355436

Продајем кућу на Маргитском насељу. Тел. 
064/6357325

Продајем стан 44 м², 4. спрат, Трг Андрије 
Лукића 3/2. Тел. 060/0114958

Гарсоњера у центру Вршца на продају, 
сређена, одмах усељива, ново купатило, 
застакљена тераса, трофазна струја, плинско 
грејање. Тел. 060/7401210, 060/1671519 и 
013/401210
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Комплет судова од  росфраја 16 
делова,бергхоме цена 10.000 дин, ланци за снег 
некоришћени више врста. Тел. 063/1077271

КУЋЕ, СТАНОВИ, ЛОКАЛИ 
ИЗДАВАЊЕ

Кућа за издавање са  окућницом и великом 
баштом у Потпорњу. Тел. 063/882-9782.

Издаје се гарсоњера у центру града, одвојен 
плин, струја. Тел. 064/2960285 Цена 70€

Издаје се локал , 30 м² у центру Вршца, Стевана 
Немање 14. Хитно и повољно. Тел. 064/1513853

Издајем гарсоњеру, на Војничком тргу, 
намештену ,35м2, грејање топлана. Тел. 
062/8938123

Радионица за издавање, добра локација. Тел. 
064/1979069

Издајем намештен једнособан стан у 
приземљу нове зграде у Мирјеву, последња 
станица аутобуса 27. Тел. 064/ 2599960

Једнособан, дворишни, близу Вука 
Караџића, намештен за 1 до 2 особе, студента 
или запосленог. Изузетно повољно. Тел. 
060/4433753.

Брачни пар тражи једнособан намештен или 
малу  кућицу за педесетак евраили кућу за 
чување. Тел. 061/8139998

РАЗНО
Услужно вршим селидбе, превоз робе 

комбијем до 1.400 кг . Повољно. Тел. 
064/4930226.

ОСБ плоче за подашчавање 
кровова,превоз на адресу купца.Тел.062-
437-236

На продају храстова бурад за ракију, 
вино 60л и 80л очувана, регал трокрилни, 
косачица бензин Томосова. Цена по 
договору. Тел. 066/411496.

Продајем виноград 500 метара  од 
раскрснице  за Мало Седиште 100 метара 
од главног пута, габарита 100 х 20 мтара. 
Тел.  063/7306041

Радила бих кућне послове и чувала децу. 
Дајем часове енглеског језика основцима 
и продајем гардеробу мањих величина. 
Тел: 069/62-66-99.

На продају ловачки карабин 30-06 са 
оптиком, ловачка пушка ТОЗ-34Е калибар 
12, ловачка пушка хамерлес-застава 
калибар 16, тел: 013/836-584, 064/27-17-
088.

Продајем дрвену кухињу, велики хладњак, 
мали бојлер. Тел: 063/221-610.

Продајем оригинал Вилерове гоблене 
и трпезаријске хеклане столњаке. Тел: 
064/46-95-175.

Продајем туш каду димензија 1мХ0,8м, 
нова, некоришћена. Тел: 064/46-95-175.

Продајем ливене роштиље 58Х60 и 
60Х65цм. Машину за прање судова, 
половну. Тел: 013/833-524.

Продајем  лустере, већу плафоњеру, 
столице на расклапање, колица за пијацу, 
комплет кухињу 4м дужине, кацигу, 
жардињере, сет клуб сточиће, брзинац 
бицикл. Тел. 064/1830018

Продајем тросед, кауч, 2 фотеље, пони 
бицикл, комб.шпорет, дечији креветац. 
Гвоздени зидни старински чивилук, два 
стабла лимуна у плоду. Тел. 064/9407095

Продајем нову циглу. Тел. 0600837418
Продајем сто и столице. Тел. 642262888
Продајем угаону гарнитуру нову, 

микроталасну, два штапа –мушица, лов 
пушка бајкал 12 кал. Полуаутомат уз 
дозволу. Тел. 064/3858314 

Продајем писаћи сто са три фиоке 
(прављен) и два нова кауча.Тел. 
0645/9174777

Продајем „адаптер“ за вц шољу, то је за 
лица која имају проблема са куковима, 
монитор за компјутер, телевизор, 
хармонику(малу) за мањи узраст. Тел. 
060/0833293.

Продајем кокошке расе италијанке, 
угаону гарнитуру (нова) тепихе 5 комада. 
Тел. 064/4902239.

Продајем кауч на развлачење у добром 
стању. Тел: 060/8070-158.

Продаје сто и 6 столица, сто је са стакленом 
плочом вреди видети. Тел. 064/4902239

Продајем кухињу, комплет увежена из 
Аустрије, француски лежај од еко коже. 
Тел. 063/1123270

Продајем домаће патке и домаћу супу 
могућа достава на адресу у М. Жаму. Тел. 
838-351 и 060/3050960

Продајем јаја јапанске препелице ком., 
већа количина договор. Тел 060/3000704

Продајем стаклени балон 50л, пластичну 
бурад за ракију 50 л, половну зимску и 
летњу гардеробу, саксијско јапанско дрво. 
Повољно. Тел.013/2105429

Купујем мали исправан фрижидер. Тел. 
063/482418 и 861-419.

Продајем комплетну кухињу увоз 
из Аустрије и француски лежај. Тел. 
063/1121270

Грађевински послови 
повољно(бетонирање, кровне 
конструкције, зидање, малтерисање, 
стиродур фасаде) квалитетно. Тел. 
061/2656204

Поклањам трпезаријску витрину и један 
кауч на спуштање. Тел. 013/2105429

Продајем патке заклане и коке, могућа 
кућна достава Вршац и околина. Тел. 838-
351; 064/1432911 и 060/4441538

На продају ланац и по земље вечито, 
вршачки атар потез Јабучко поље. 
Тел.064/9541284и 013/2105070

Продајем казан за печење ракије 120 л, 
превртач са новом фуруном од 3 мм лим 
и дном од 3 мм. Продајем кауч као нов, 
велики, на клик- клак. Тел. 065/88-06- 652.

Бицикл  само 3.000 дин, сат Фосил, 
нови повољно, светларник 1,40х2,50 м, 
балконска врата 2 ком. 2,0х0,70 м, прозор 
са ролетном 1,60х1,20 м, канте за маст 
разне велилчине. Тел. 064/4256130

Пекарске пећи за продају. Тел. 064/1979069
Виљушкар за продају, дизел Хонт на 4 м 

висине. Тел. 064/1979069
Бетонска мешалица за продају, трофазма 

од 350л. Тел. 064/1979069
Флаше од 1 литар или 0,7 литар са круном 

купујем (чисте). Тел. 064/1979069
Вибро сто за производњу бетонске 

галантерије продајем. Тел. 064/1979069
Електрични шпорет на продају у 

одличном је стању! Тел. 060/8435097
Продајем машину за прање рубља, 

машину за сушење веша очуване и 
исправне.Тел. 066/8013286

Припрема из математике за 
Електротехнички факултет Нови Сад-
Зрењанин. Тел. 013/2839461

Пажња, продајем оргинал домаћи сапун, 
Тел. 061/2406285

Продајем маскирни комбинезон и прслук 
за ловце и риболовце, чизме бр 42 нове, 
3 штапа за пецање „Робинсон“ нови. Тел. 
061/2406295

Продајем ручни фрижидер са  боцом од 
25 литара, нов, VOX –цд радио плејер нов, 
ручни миксер са посудом, саморезница, 
тостер, грил, ел. роштиљ. Тел. 064/3906276

Продајем веш машину Беко мало 
коришћена, електрични шпорет, полован, 
фрижидер мањи, две нове плинске пећи 
Алфа, две пећи на дрва нове, трпезаријски 
сто и 6 столица. Тел 064/3806276

На продају две електричне плафоњерке 
грејалице, 80w, руска производња „Инлајн“ 
Тел. 065/3355343

Продајем половни фрижидер, рерна са 
две рингле, бојлер 60л. Тел.065/2839461

Њива поред асфалта Вршац-
Пландиштепродаја близу града. Тел. 
064/1979069

Продајем вакумирана балконска врата са 
прозором. Тел. 064/5769143

Продајем тренажер за ноге. Тел. 
064/6357325

Продајем плинску пећ велика (6), повољна 
за сале  и продавнице, исправна и мало 
коришћена. Тел. 061/1125698

Продајем четворокрилни и двокрилни 
прозор са ролетнама и Иве Милутиновића 
57. Тел. 013/834-061

Продајем 4 краве и два телета у Малом 
Жаму. Тел. 013/838-439 и 064/3852933

Продаје се собни регал, трпезаријске 
витрине(3 ком), мини машина за прање 
судова (4 комплета) Тел. 069/1117040.

АУТОМОБИЛИ 
ПРОДАЈА – ЗАМЕНА

На продају ауто марке „Тавриа“ 1991 
годиште у одличном стању, регистрован 
до децембра. Тел. 064/991-2221.

На продају Застава 101, година 
производње 2005, нерегистрована, 
прешла 70.000. Тел: 063/730-6041.

Продајем Опел Вектру А  у исправном 
стању, нерегистрован цена 200€, мотор 
добар. Тел. 064/1432911

На продају ауто марке Фиат Чиквеченто 
900м³, регистрован до маја 2021. године, 
2003. годиште. Тел. 066/8013286

Мазда 626 у возном стању, нерегистрована, 
цена 220 €.Тел. 064/5125724

Продајем ауто приколицу нерегистровану. 
Тел. 063/1530800

На продају  хитно и повољно лака ауто 
пиколицаАТП 460 гаражирана и очувана, 
под ребрасти лим ојачана конструкција. 
Тел. 064/6585499

Продајем цитроен Хсра Пикасо 2006г. у 
добром стању, има плин и регистрована  
је до 06.2021. пун пакет опреме. Тел. 
064/1587557.

МАЛИ ОГЛАСИ, ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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КУЛИН ВРЕМЕПЛОВ

Најпознатији вршачки историчар Феликс Милекер, користио је четири текста као 
поуздане изворе за писање чувене “Повеснице слободне краљеве вароши Вршца”. То су: “О 
Вршцу” Нике Мандукића, “Прилог монографији града Вршца” Андрије Васића, “Прилог за 
историју слободног краљевског града Вршца” од Франца Ајзингера, “Прилози за хронику 
Вршца” Криштофа Баумана. Ове текстове који су прилог богатој историји и традицији 
Вршца објављивали смо  на овој страници у претходним бројевима. У наредним бројевима 
објавићемо текстове из Милекерове  књиге “Повесница слободне краљеве вароши Вршца”.

ВРШАЧКЕ ХРОНИКЕ

Од Јулија Халавача, кр. угар.
геолога

Год. 1869. Његовим 
Величанством, краљем 
основани “кр.угар.геолошки 
завод“, ставио је у задаћу својој 
2. секцији, чијим сам чланом 
и ја, да, почев од 1877. год., 
чини геолошка испитивања по 
јужној Угарској.

У овом систематском послу, 
мени је додељено хумље, што 
лежи западно од крашовско-
северинских брда. Год. 
1882. беше на реду вршачка 
околина, те тако сам ја сада у 
стању овде укратко изложити 
геолошке прилике Вршца.

Ова слоб. и краљ. варош 
лежи испод 45º7`30” северне 
ширине и 38º57`30” источне 
дужине.

Вршац лежи на југоисточном 
делу велике угарске низине, 
на којој се, у непосредној 
близини саме вароши, 
уздижу засебне планине од 
кристалног шкриљца.

Ове засебне планине, које 
из јужноугарске равнице 
непосредно у вис стрше, те 
су баш стога импозантне, 
још и данас сачињавају 
најузвишенији део нашег 
земљишта. Најзнатнији висови 
ових планина јесу: Кутричка 
глава 641 м, Црни врх 590 м, 
Кула 413 м и Версесиор 463 
м висок. Седимент сложен у 
овом кориту, образује 200-
300 м високо хумље. Западно 
одавде земљиште се краде и 
прелази у ритску равницу, 75-
80 м уздигнуту над морском 
површином. Сама варош 
уздигнута је  92 м над морском 
површином.

Геолошке прилике 1) 

вршачког земљишта одвећ су 
просте. Од како су се уздигле 
ове засебне планине, ово 
земљиште не беше поприште 
великих катастрофа. Таване, 
мирно сталожене из мора, 
које је пиркало обале овог 
планинског острва, ништа није 
реметило од ото доба. Само 
су данашње воде ижљебиле 

широке долине и корита, 
откривајући тиме листове из 
повеснице давнопрошлих 
времена, да их чита, ко се у 
томе разуме.

Наше земљиште састављено 
је из ових градива:

1.Кристаласти шкриљац
2.Понтијски тавани (Neogen)
3. Жута глина (Diluvium)
4.Наноси (/Alluvion) и ритски 

талози; с тога ћемо сада о 
сваком наобашка подробније 
говорити.

1. Кристаласти шкриљац

Кристаласти шкриљац 
сачињава посебне планине, 
што се уздижу између Вршца, 
Малог Средишта, Марковца, 
Варадије и Месића. Пре но 
што отпочнем говорити о том 
кристаластом шкриљцу, нек 
ми је дозвољено неколико 
речи у напред споменути.

Јован Бек, управитељ 
кр. угар. геолошког завода, 
проучавајући кристални 
шкриљац у јужном делу 
к р а ш о в с к о - с е в е р и н с к е 
жупаније, јужно од Алмашке 
долине, разликовао је у овом 
дебелом тавану три групе 
кристаластог шкриљца. Па 
како се две горње групе налазе 
и у вршачкој планини, то ћемо 
их овде изложити.

Средња група кристаластог 
шкриљца састоји се из 
сљудастог шкриљца отворене 
боје, јако измешаног са 
сљудом, и из гнајза, у ком 
се сљуда такође у тој мери 
истиче, да је и ово камење 
налик на сљудасти шкриљац. У 
овој групи чешће се појављује 
и гранитско камење, напротив 
амфиболити и амфиболски 
гнај ређе се находе, а на 
понеким местима никако их 
нема. Према томе, ову групу 
карактерише баш то, што се у 
њој амфиболити или никако, 
или врло ретко налазе. Гранити 
и примесе осталих минерала 
(н.пр.турмална) почешће се 
јављају у камењу ове групе и 
већи су, него у обема осталим 
групама. Серпснишина никако 
нема.

ФЕЛИКС МИЛЕКЕР  
ПОВЕСНИЦА СЛОБОДНЕ КРАЉЕВЕ ВАРОШИ ВРШЦА  (238)

ДОДАТАК 
ВРШАЦ САДАШЊОСТ

6. ГЕОЛОШКЕ ПРИЛИКЕ ВАРОШИ ВРШЦА

ИЗ УКОРИЧЕНИХ 
БРОЈЕВА

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, 36. ГОДИНЕ 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 878, 12. ОКТОБАР 2012.

ДЕЦЕНИЈСКИ ТРУД 
КРУНИСАН ПРИЗНАЊИМА

Радознала природа људског бића настоји увек да пронађе узрок, 
разлог, узрочнопоследичну везу неког дешавања. Када у томе не 
успе онда користи појам „случај“. Да ли је случајно да на почетку 
ове јесени, годишњег доба када се убиру плодови људског рада и 
природе, и полазници школе ликовног атељеа Морариу добију 
признања, награде, позиве да излажу своје радове? То сигурно не 
би назвали само случајем. Али, пођимо редом...

На традиционалној 53. ликовној манифестацији деце и омладине 
за награду „Паја Јовановић“, коју ове године први пут организује 
Културни центар Вршац (па отуд и неке дечје болести које ће, 
надамо се, организатор од  идуће године преболети), од 17 награда 
полазници ликовног атељеа Морариу су освојили 8 убрајајући ту и 
награду за маштовитост. 

Првог дана октобра, у сколопу прославе манифестације Радост 
Европе, на 14. Међународном ликовном конкурсу на коме су 

учествовала деца са свих континената Лана Ковачевић и Кристина 
Јовановић из Школице за децу атељеа Морариу, добиле су похвале 
за своје радове. Лана за готограм, а Кристина за цртеж.

„ВРШАЧКА КУЛА“ , ИНФОЛОКАЛ МЕДИА ГРУПА, 36. ГОДИНЕ 
НЕПРЕКИДНОГ ИЗЛАЖЕЊА, БРОЈ 878, 12. ОКТОБАР 2012.

МАЛИ ФУДБАЛЕРИ ОСВОЈИЛИ 
ЗЛАТО

Млади полазници школе фудбала Спортског савеза Вршац, 
рођени 2002. године, освојили су турнир у Зрењанину. До трофеја су 
у полуфиналу савладали домаћина ФК Петлић резултатом 2:0 док су 
у финалној утакмици савладали ШФ “Болесников“ са 1:0.

За најбољег играча турнира проглашен је  Вршчанин Марјан 
Марић, док је најбољи голман у генерацији  дечака рођених 2001. 
године Иван Гутеша, такође полазник школе фудбала Спортског 
савеза Вршац.

ИЗ УКОРИЧЕНИХ БРОЈЕВА 1) Карта, на којој су изложене геолошке прилике 
Вршца, заједно са текстом ради објашњења, изашла 

је 1885. накладом кр.уг.геолошког завода
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СПОРТ

КО Ш А Р К А
КОШАРКАШКА ЛИГА СРБИЈЕ 4. КОЛО
 Динамик - Вршац 104 : 80
Нови Пазар - Слога 90 : 72
Напредак - Тамиш 79 : 71
Младост - Раднички (К) 116 : 114
Слобода - Златибор 74 : 82
ОКК Београд - Колубара 75 : 81
Металац - Дунав  91 : 97
Пирот - Војводина 73 : 95

ДРУГА ЖЕНСКА ЛИГА СРБИЈЕ 3. КОЛО
Србобран - Тополчанка 61 : 69
Раднички (Б) - Пролетер 60 : 76
Срем - Карабурма 50 : 71
Вршац - Милешевка 64 : 67
Систем 2000 - Љубовија 53 : 67
Гимназијалац - Слога 52 : 65

ОДБОЈКАШКА ПРВА Б ЛИГА 3. КОЛО
Шумадија - Младеновац  1 : 3
Топлички Витезови - Банат  0 : 3
Лозница – К. Митровица  3 : 1
Бечеј - Топличанин  1 : 3
Ужице - Војводина НС Семе2 0 : 3 
Баваниште - Футог  0 : 3

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ЈУГ 1. КОЛО
Крајишник - Херцеговина  0 : 3
Банат - Кикинда   3 : 0
Вршац - КИ 0230   3 : 0

РУКОМЕТ ДРУГА ЛИГА СЕВЕР 2. КОЛО
Сента - Младост  31 : 23
Нафтагас - Далматинац 28 : 31
Металац - Војвода Степа 26 : 25
Пригревица - Сомбор 51 : 25
ЖСК 1955 - ОРК Панчево 32 : 24
Будућност - Раднички 34 : 26
Црепаја - Славија одложено

Београд, СЦ Динамик, судије: Нинковић, Ј. 
Јурас, Томић 

ДИНАМИК: Глас 30 (7 ск, 6 ас, 6/9 за 3, 5/7 за 2, 
инд 39), Акај 4 (16 ас), Радовановић 2, Зимоњић 
8, Шајин 6, Циани, Томашевић 11 (8 ск, 4 ас), 
Васиљевић 14, Бабовић 17 (7 ск), Ђорђевић 12 (4 
ас), Илинчић, Медаревић.

ВРШАЦ: Симић 9 (8 ас), Дукић, Недељковић 
5, Џенкинс 8, Мајсторовић, Газибеговић 16 (9 ск, 
инд 23), Савовић, Димић 18 (5 ск, 5 ас, инд 24), 
Живановић 22 (4 ск, инд 21), Павловић, Јековић 
2 (4 ск.)

Динамик је савладао Вршац захваљујући 
великом броју расположених играча, а 
главни творци тријумфа били су словеначки 
интернационалац Грегор Глас и турски 
плејмејкер Акај. Вршчани су најбољи период 
игре имали у другој четвртини, када су успели да 
надокнаде 12 поена разлике, а на самом почетку 
другог полувремена поготком Живановића 
дошли су до изједначења (48:48). Ипак, до краја 
нису успели да избегну ни убедљив пораз јер 
је поново одбрана била непрепознатљиво 
слаба у односу на мечеве из припремног 
периода и ни налик оној коју прижељкује шеф 
стручног штаба Зоран Тодоровић. Добре партије 
Димића, Живановића и Газибеговића остале су 
нематеријализоване, а тренер Вршца Тодоровић 
овако је прокоментарисао меч:

- Дозволили смо Динамику да уради све 
оно што смо припремали да спречимо, пре 
свега игру у транзицији. Покушавали смо да 
примиримо напад, да им не дозволимо шут 
за три поена, да из нашег доброг позиционог 
напада не дозволимо да отварају контре. У 

другој четвртини успели смо да се резултатски 
вратимо из једне изнуђене одбране, један 
човек – четири зона, зауставили смо Гласа, али 
је онда уследио велики пад, много грешака од 
искусних и добрих играча које су нас одвеле у 
пораз. Стварно не знам шта се то дешава са нама, 
због чега се својеглаво понашамо на терену и 
зашто излазимо из поверених задатака, пита се 
искусни стручњак.

После неколико одржаних састанака управа 
клуба и стручни штаб донели су одлуку да се 
захвале на услугама двојици играча: Младену 
Павловићу и Вуку Јовановићу.

- Довешћемо играча на позицији центра, 
ради се о Брендону Спенсеру, искусном 
Американцу који има европско искуство, играо 
је у Француској, Белгији, али је годину и по дана 
ван терена. Долази нам на пробу и млади Лазар 
Живановић, дете Црвене звезде, био је у Реалу, 

игра на позицији бека. У наредна три – четири 
дана донећемо одлуку да ли ће постати играч 
Вршца.

Шеф струке Вршчана наглашава да наредни 
меч против Новог Пазара има изузетно велику 
важност.

- Мислим да смо довољно састанчили, сада 
треба да појачамо тренинге. Не може утакмица 
да се игра са два или три тренига недељно. 
Задњи је час да се тргнемо, надам се да ћемо 
одиграти добро иако је Нови Пазар у односу на 
нас у психолошкој предности јер су добио задњу 
утакмицу. Морамо по сваку цену да држимо 
домаћи терен, било би катастрофално да 
паднемо у Вршцу иако је сам почетак првенства, 
јасан је Тодоровић.

Утакмица Вршац – Нови Пазар игра се у 
суботу у Центру Миленијум од 18 часова.

ПОСЛЕ ТРЕЋЕГ ЛИГАШКОГ ПОРАЗА УПРАВА КЛУБА И СТРУЧНИ ШТАБ НАПРАВИЛИ РЕЗОВЕ

ПАВЛОВИЋ И ЈОВАНОВИЋ ОТИШЛИ, 
СТИЖЕ АМЕРИКАНАЦ СПЕНСЕР

ДИНАМИК - ВРШАЦ 104:80 (28:18, 20:27, 26:18, 30:16)

Центар Миленијум, судије: Крал (Београд), 
Штетин (Панчево)

ВРШАЦ: Томашевић 26, Стјепановић 5, 
Николајевић, Радовић 3, Веригић, Репац 2, 
Станаћев 13, Јовановић 4, Вучковић, Милетић 9, 
Митрашиновић, Ковачевић 2.

МИЛЕШЕВКА: Кријешторац, Бучевац 23, 
Вучковић 24, Дураковић, Муклаџија 1, Гојак, 
Половина 6, Петаковић, Мандић, Драгутиновић 
13.

Кошаркашице Вршца одиграле су 
најслабији меч од почетка сезоне и доживеле 
су изненађујући пораз од борбених гошћи из 
Пријепоља. Изабраницама тренера Мирослава 
Кањевца скоро ништа није полазило за руком 
у највећем делу утакмице, тек у последњих 
пет минута заиграле су како могу и умеју, али 
исувише касно да би надокнадиле пропуштено. 
Домаће су почеле слабо, са много промашених 
зицера и направљених техничких грешака, али 
су ипак контролисале резултат и ништа није 
наговешатавло изненађење. Међутим у другој 
четвртини приметно је било да Вршац остаје 

без нападачких идеја, а гошће, предвођене 
Наташом Бучевац и Лидијом Вучковић, 
преузеле су вођство и увећавале га како је 
време одмицало. Такав однос није се мењао ни 
почетком другог полувремена па је Милешевка 
у последњој четвртини серијом 10:0 дошла до 
највеће предности на утакмици од 19 поена 
(60:41). До краја је остало још пет минута и од тог 
момента као да су на паркет изашле неке друге 
играчице Вршца, продорне, прецизне, борбене 
и самоуверене. Најпре су серијом 12:0 вратиле 
самопоуздање и створиле могућност да направе 
потпуни преокрет. На минут и по пре краја, 
тројком Љиље Томашевић, Вршац је изједначио, 
али је Милешевка у последњем минуту дошла 
до одлучујућих поена преко Вучковићеве. 
Вршац је у свом претпоследњем нападу имао 
шут Томашевићеве за вођство, али су се гошће 
одбраниле, Бучевац је искористила једно 
бацање на три секунде пре краја и времена да 
домаће направе чудо није било.

Б. Ј. Учинак без крајњег ефекта: 
Љиљана Томашевић
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ВРШЧАНКЕ БИЛЕ БЛИЗУ ВЕЛИКОГ ПРЕОКРЕТА, АЛИ СУ ИПАК ДОЖИВЕЛЕ ПРВИ ПОРАЗ У СЕЗОНИ

ЗАКАСНЕЛИ ФИНИШ
ВРШАЦ – МИЛЕШЕВКА 64:67 (18:13, 12:20, 11:19, 23:15)

С Т Р Е Љ А Ш Т В О

У Старој Пазови одржано је 
2. коло лиге пионира Војводине. 
Екипа пионирки СК “УЉМА” је у 
дисциплини ваздушни пиштољ 
освојила 1. место у саставу Миона 
Матовић, Јелена Јовановић и 
Миљана Бућкош. У појединачној 
конкуренцији је поредак био 
исти: 1. место Миона Матовић 
2. Јелена Јовановић 3. место 

Миљана Бућкош
Екипа пионира у дисциплини 

ваздушни пиштољ је освојила 2. 
место у саставу Јован Рудњанин, 
Алекса Миланов и Петар Панић. 

У појединачној конкуренцији 
Јован Рудњанин је освојио 2. 
место, док је Алекса освојио 5. 
место.

ПИОНИРКЕ УЉМЕ ОДЛИЧНЕ 
У СТАРОЈ ПАЗОВИ

ВРШЧАНИ УБЕДЉИВО СЛАВИЛИ У ТРЕЋЕМ 
КОЛУ ПРВЕ Б ЛИГЕ

БАНАТ ПРОТУТЊАО 
КУРШУМЛИЈОМ

ТОПЛИЧКИ ВИТЕЗОВИ – БАНАТ 0:3 
(12:25, 10:25, 16:25)

Одбојкаши Баната убедљиво су дошли 
до друге првенствене победе савладавши на 
гостовању у Куршумлији Топличке витезове 
максималним резултатом. Изабраници тренера 
Игора Сантрача доминирали су посебно у 
уводна два сета када су ривали препустили 
свега 22 поена. У наредном колу Вршчани у 
Миленијуму дочекују Лозницу, која има исти 
учинак као и Банат (2 победе, 1 пораз) а победа 
их води у сам врх табеле. Утакмица се игра у 
суботу, у Центру Миленијум, са почетком у 15 
часова.

ДРУГА ЛИГА ЛИГА СЕВЕР

ПОРАЗ ВРШЧАНА 
НА СТАРТУ 

СЕНТА – МЛАДОСТ 31:23 (15:10)
Рукометаши Младости поражени су на 

старту првенства Друге лиге север у Сенти. 
Осим почетне предности младе вршачке екипе 
остатак утакмице протекао је знаку домаћина 
који је остварио други првенствени тријумф. 
Вршчани први меч на свом терену играју у 
недељу од 20 часова када ће угостити Нафтагас 
из Елемира. 

ОД Б О Ј К А

РУ КО М Е Т
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Павлиш, стадион Црвене звезде, судија: 
Марко Митровић (Јабука) 7, стрелци: Јарковачки 
у 40, Којић у 66. за Ц. звезду, Мутавџија у 60. 
минуту за Слогу, жути картони: Петковић (Ц. 
звезда), Богојевић, Милановић, Новаков (Слога).

Ц. ЗВЕЗДА: Митов, Пуцар (од 13. Булаја), 
Радосављев, Петковић, Костадиновић, 
Јовановић, Јарковачки (од 80. Делкић), Војнов, 

Поморишац, Стрнад (од 62. Којић), Јованов. 
СЛОГА: Црвени, Јовић, Митровић, М. 

Милановић, Богојевић, Новаков, Ускоковић, Д. 
Милановић, Вучић, Мутавџија, Максимовић.

Иако нису били на нивоу претходних 
утакмица, када су низали победе и избили у сам 
врх, великим трудом и залагањем, Павлишани су 
остварили важну победу. Домаћи су до вођства 

дошли после продора Војнова и фантастичне 
повратне лопте Јарковачком, који је прецизним 
ударцем савладао Црвеног. Трачак наде за госте 
указао се после неопрезности у одбрани Црвене 
звезде, Мутавџија је ударцем са дистанце 
савладао заспалог Митова.  Ипак, спортска 
правда задовољена је у 66. минуту, после 
центаршута Војнова, Миљан Којић постигао је је 
гол какав се ретко виђа, маказицама преко главе, 
са 16 метара, затресао је мрежу гостију и донео 
заслужену радост у Павлишу.

Б. Ј.

СПОРТ

ФУД БА Л

Бечеј, Градски стадион крај Тисе, Судија: 
Давид Ђумић (Бачка Топола),  стрелци: 0:1 
Сарајлин у 19, 0:2 Татић (аутогол) у28, 1:2 
Качаревић (аутогол) у 34, 2:2 Илић у 75. 
Жути картони: Илић, Татић (ОФК Бечеј 
1918), Пуповић,Лазевски, Османовић 
(ОФК Вршац). 

ОФК БЕЧЕЈ 1918: Пушкић, Ловре, 
Воргучин, Татић, Остојић, Тутњевић, 
Куртиши, Илић (од 86. Павловић), 
Крајиновић (од 87. Митровић), Кобиљски, 
Нијемчевић (од 46. Тишма).

ОФК ВРШАЦ: Јеверичић, Б. Благојевић 
(од 75. Поповић), Бељин (од  12. 
Османовић), Качаревић, Пуповић (од 58. 
В. Благојевић), Лазевски, Спасић, Грек, 
Вујић, Сарајлин (од 75. Матковић), Илић 
(од 58. Петровић).

Вршчани су у десетој узастопној 
утакмици сачували ореол непобедивости, 
али то је момцима тренера Ненада 
Мијаиловића једина утеха после утакмице 
у Бечеју у којој су били бољи противник, 
имали чак два гола предности после пола 
сата игре, али, ипак, терен нису напустили 
као победници, иако су то заслужили.

ОФК Вршац је до вођства дошао 
у 19. минуту. Спасић је одузео лопту 
противнику на половини игралишта, 
проиграо Пуповића на левом боку, 
уследио је центаршут, а Војкан Сарајлијин 
је правовремено утрчао и ефектно 
затресао мрежу.  Десетак минута касније, 
Вршчани су удвостручили предност.  Ове 
сезоне изузетно ефикасни дефанзивац 
Качаревић отишао је пред гол Бечејаца, 
убачену лопту из аута пребацио је главом, 
она је погодила лоше постављеног Татића 
и одбила се у мрежу немоћног Пушкића. У 
34. минуту Бечејци су смањили заостатак, 

Ловре је центрирао са десне стране, лопта 
је прелетела све у казненом простору, 
натрчео је на њу дефанзивац домаћих 
Остојић, шутирао, лопта  је погодила 
Качаревића и одсела у мрежи немоћног 
Јеверичића. 

У наставку је било мало прилика за 
гол. У 75. минуту Бечеј је изједначио на 
чудан начин. Домаћи су извели слободан 
ударац иако судија Ђумић није дао знак, 
лопта је дошла до Илића који је постигао 
гол за изједначење. Иначе арбитар из 
Бачке Тополе искључио је оба тренера 
ОФК Вршца, а свој коментар дао је Ненад 
Мијаиловић.

- Бечеј је на нерегуларан начин 
поставио коначан резултат. У току измене 
играча домаћин је извео слободан ударац 
без судијског знака, из којег су стигли 
до гола. Због прљаве и погибљене игре 
ривала од првог минута, повређена су 
четири наша играча и питање је колико 
ће бити ван терена. Силом прилика морао 
сам да извршим три принудне измене 
због грубости противника и нема сумње 
да ћемо бити дестковани за наредну 
утакмицу против Јединства. Судија Ђумић 
нас је ‘’масакрирао’’, поделио седам 
жутих и два црвена картона - набраја 
Мијаиловић разочаран дешавањима у 
Бечеју.

Шеф струке Вршчана напомиње да ово 
није први пут да их судије покраду, и право 
је чудо да су смогли снаге да се издигну и 
већ десет кола не знају за пораз. На сваки 
начин, каже он, покушавају да нас саплету, 
не знам како, али одбранићемо се и 
наставити да нижемо добре резултате.

Мијаиловић је открио још један 
детаљ који иде у прилог „гостопримству“ 
домаћина.

- Није било никаквог вербалног 
контакта између спортског директора 
Бечеја Андрића и мене. Једноставно 
човек ми се, без разлога, обратио 
псовком и непристојним речима који 
нису за јавност. Много ми је “драго” да се 
публика вратила на стадион у Бечеју и 
по слободној процени, у време забране 
окупљња, сусрет је пратило преко две 
стотине гледалаца који су бурно навијали. 
На крају честитам мојим играчима на фер 
и коректном односу према противнику 
и домаћину на “гостопримству”, каже 
тренер ОФК Вршца Ненада Мијаиловића.

У наредном колу ОФК Вршац дочекује 
Јединство из Старе Пазове. Меч на 
Градском стадиону игра се у суботу од 14 
часова. Тренер Мијаиловић имаће пуно 
проблема да састави тим, ван строја су 
сви штопери, док парне картоне имају 
Пуповић и Владан Благојевић.

Б.Ј.

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА
ВРШЧАНИ БИЛИ БЛИЖИ ПОБЕДИ, СУДИЈА ЂУМИЋ ОБЕЗБЕДИО СЕБИ ГЛАВНУ УЛОГУ

БУРАН РЕМИ КРАЈ ТИСЕ
ОФК БЕЧЕЈ 1918 – ОФК ВРШАЦ  2:2  (1:2)

СРПСКА ЛИГА ВОЈВОДИНА 13. КОЛО
Борац - 1. Мај Рума  2 : 1
Динамо 1945 - Слобода  2 : 1
Тиса - Слога (Ч)   1 : 2
Младост (НС) - Дунав  8 : 0
Феникс 1995 - Хајдук 1912  1 : 4
Раднички (Зр) - Бачка 1901  3 : 2
Бечеј 1918 - ОФК Вршац  2 : 2
Јединство (СП) - Омладинац 1 : 1
Раднички 1912 - Стари Град  4 : 0
Козара - Војводина 1928  0 : 2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА ИСТОК 11. КОЛО
Црвена звезда - Јединство (НБ) 2 : 0
ЖАК - Банат   0 : 0
Раднички (С) - Борац  1 : 3
Нафтагас - Будућност  7 : 0
Раднички (К) - Јединство (БК) 0 : 1
Бегеј - Младост   1 : 6
Слога - Крајина   2 : 1
Јединство (В) - Пролетер  2 : 1
Омладинац ФАМ - ОФК Кикинда 1909 2 : 0

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО 10. КОЛО
Југославија - Спартак 1911  0 : 2
Банат (И) - Партизан (Г)  0 : 0
Партизан (У) - Полет (Ид)  0 : 3
Хајдучица - Потпорањ  2 : 0
Црвена звезда - Слога (БНС) 2 : 1
Раднички (Б) - Стари Тамиш  2 : 3
Стрела - БАК   2 : 1
Долина - Будућност (А)  3 : 0

ДРУГА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА ИСТОК 
9. КОЛО

Борац (ВГ) - Полет  2 : 4
Омладинац - Караш (Ј)  4 : 1
Дунав - Вултурул   0 : 3
Банат (Д) - Партизан (К)  3 : 2
Ратар - Караш (К)   3 : 2
Борац (ВС) - Шевац  0 : 0

КАДЕТСКА ЛИГА СРБИЈЕ 14. КОЛО
Мачва - Телеоптик  0 : 0
Младост (Л) - Рад   5 : 2
Спартак ЖК - ОФК Вршац  3 : 0
РФК Графичар - Реал Ниш  3 : 1
Црвена звезда - Интернационал 6 : 1
Чукарички - Аполон 4  3 : 0
Раднички (Н) - ТСЦ  0 : 1
Земун - Напредак  2 : 1
Војводина - Бродарац  3 : 0
Партизан - Кикер  4 : 0

ДРУГА ФУТСАЛ ЛИГА СРБИЈЕ 5. КОЛО
Форум - САС   2 : 6
Лесковац - Металац Колорадо 2 : 1
Тиса - Лозница Град 2018  8 : 8
Зуфо - Јастребац   2 : 1
Бањица - Палеж   6 : 0
Бечеј 2003 - Ивањица  2 : 1

ПОДРУЧНА ЛИГА ПАНЧЕВО

ПАВЛИШАНИ НАСТАВИЛИ СЕРИЈУ
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – СЛОГА (Б.Н. СЕЛО) 2:1 (1:1)

У Суботици одржано је сениорско 
првенство Србије у рвању у Хали 
“Дудуове Шуме”.

Иван Ракић члан Рвачког клуба 
“Локомотива” из Вршца освојио 

је треће место у рвању грчко-
римским стилом у категорији до 
60 кг, и на тај начин донео вредну 
медаљу са државног првенства. 
Ракић је до трећег места стигао у 
изузетно јакој конкуренцији, већ 
у првом колу састао се са будућим 
прваком, репрезентативцем Србије 
Себастијаном Калопаром, доживео 
је пораз, али га је рвач зрењанинаког 
Пролетера „одвукао“ у репасаж 
где је Вршчанин тушем савладао 
Милана Грујића, члана београдског 
Партизана.

Тренер “Локомотивае”  Михајло 
Антал, задовољан је учинком свога 
такмичара, а нарочито континуитетом 
у постизању добрих резултата. Ово је 
Ракићева друга медаља а четврта за 
Рвачки клуба “Локомотиву”.

СЕНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ

БРОНЗА ЗА ИВАНА РАКИЋА

Стуб вршачке одбране: Данијел Бељин

Р В А Њ Е

Вршачко рвање у успону: Жолт Зонаи, 
Себастијан Колопар, Иван Ракић, Давид Берец 

(са лева на десно)

Честитке од олимпијског шампиона: 
Тренер Михајло Антал и Иван Ракић 

са Давором Штефанеком 
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